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OPIS TECHNICZNY 

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO 
INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, 

INSTALACJI WOD-KAN, 
WENTYLACJI MECHANICZNEJ. 

 
 
I. DANE OGÓLNE 

1. Zakres opracowania 
Opracowanie obejmuje rozwiązania w zakresie przebudowy instalacji 

centralnego ogrzewania, instalacji wod-kan oraz wentylacji mechanicznej w 
związku z przebudową i remontem Pawilonu Gimnastyki leczniczej Zakładu 
Rehabilitacji Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce Zdrój przy ul. Prof. 
Jana Rudnika 3B.  

 
2. Podstawa opracowania 
a) Zlecenie Inwestora, 
b) P.B. - ,,Architektura”, 
c) Uzgodnienia z inwestorem, 
d) Inwentaryzacja istniejącego budynku, 
e) Katalogi urządzeń, 
f) Uzgodnienia międzybranżowe, 
g) Normy i przepisy w tym m.in.: 
 - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane - tj. Dz. U. Nr 207 
poz. 2016 z późniejszymi zmianami, 

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.03.2009 r. W 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie - Dziennik Ustaw Nr 75 z dnia 15.06.2002 r. poz. 690. 
   

3. Charakterystyka rozwiązań instalacyjnych 
Źródłem zasilania instalacji centralnego ogrzewania grzejnikowego 

będzie istniejąca kotłownia gazowa. Projektowaną instalację należy włączyć 
do istniejącej instalacji w pomieszczeniu technicznym basenu. System 
grzewczy budynku wyposażony zostanie w układ ogrzewania grzejnikowego. 
Zastosowano grzejniki płytowe stalowe ocynkowane typu KV (z podejściem 
dolnym) firmy Cosmo lub równoważne. Do doboru grzejników przyjęto parametry 
70/50°C. Szczegóły rozwiązań instalacji c.o. pokazano na rys. 1. 

Źródłem zasilania w przebudowywanych i remontowanych pomieszczeniach 
budynku w wodę zimną, oraz c.w.u., będzie istniejąca instalacja 
wodociągowa. Odprowadzenie ścieków sanitarnych nastąpi poprzez istniejącą 
instalacje kanalizacji sanitarnej Ø160 PVC. W przebudowywanych i 
remontowanych pomieszczeniach budynku przewidziano wymianę istniejących 
hydrantów Dn25. Źródłem wody dla instalacji hydrantowej będzie istniejąca 
instalacja hydrantowa. Szczegóły rozwiązań instalacji wod-kan. oraz. p poż. 
przedstawiono na rysunku nr 2-3. 

W przebudowywanych i remontowanych pomieszczeniach budynku Pawilonu 
Gimnastyki Leczniczej przewidziano wymianę istniejącej instalacji 
wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej. Systemy wentylacyjne 
realizowane będą poprzez projektowane centrale wentylacyjne nawiewno-
wywiewne zlokalizowaną w pomieszczeniu technicznym w przyziemiu. Szczegóły 
rozwiązań i lokalizację poszczególnych elementów systemu wentylacji 
mechanicznej pokazano na rysunkach nr 4, 5.  
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II.INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 
Obliczeń strat ciepła oraz rozwiązania techniczne przedstawiono w 

oparciu o następujące normy i wytyczne: 
a) Wymagania  techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6. Warunki Techniczne 

wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych, 
b) PN-EN 442:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne. 
c) PN-EN 442-2:1999/A1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badań. 
d) PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna 

przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze., 
e) PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania 

dotyczące jakości wody. 
 

1. Wyniki obliczeń cieplnych 
Projektowane zapotrzebowanie mocy cieplnej dla potrzeb centralnego 

ogrzewania dokonano przy pomocy programu Termo firmy Intersoft. Budynek 
zlokalizowany został w IV strefie klimatycznej, temp. zewnętrzna 
obliczeniowa wynosi -22°C. Temperatury wewnętrzne pomieszczeń w zależności 
od przeznaczenia zostały zawarte w tabeli nr 1. 
 

2. Źródło zasilania 
Źródłem zasilania projektowanej instalacji centralnego ogrzewania 

będzie istniejąca kotłownia gazowa. Projektowaną instalację należy włączyć 
do istniejącej instalacji w pomieszczeniu technicznym basenu.  
 

3. Rodzaj instalacji 
Zaprojektowano ogrzewanie wodne pompowe w układzie dwururowym.   

Projektowaną instalację c.o. przewidziano z rur wielowarstwowych HERZ 
HT/PE-RT. Rozmieszczenia podpór stałych i przesuwnych dla poszczególnych 
średnic rurociągów określa tabela nr 2. Sposób prowadzenia rurociągów 
pokazano na rysunku nr 1. 

 
4. Grzejniki. 

Doboru grzejników dokonano zależności od funkcji pomieszczeń 
i związanych z tym wymagań temperaturowych. Przyjęto parametry 
temperaturowe instalacji 70/50 °C. Zaprojektowano grzejniki stalowe płytowe 
ocynkowane typu KV firmy COSMO. Podłączenie grzejników typu KV (podejście 
dolne) z instalacją należy wykonać za pomocą zestawów przyłączeniowych 
kątowych. Grzejniki wyposażone są we wkładkę zaworową z regulacją wstępną, 
dodatkowo grzejniki należy wyposażyć w głowice termostatyczne. Nastaw 
wstępnych dla poszczególnych grzejników należy dokonać po przepłukaniu 
instalacji oraz po przeprowadzonej próbie szczelności instalacji na zimno. 
Grzejniki należy montować w odległości od posadzki 100-150 mm, 
w opakowaniach fabrycznych ściąganych po pracach wykończeniowych.  
 

5. Próba ciśnieniowa 
Przed oddaniem instalacji do eksploatacji należy przepłukać 

instalację oraz poddać ją próbie ciśnieniowej na zimno i na gorąco. 
Instalację należy płukać przy całkowicie otwartych zaworach 
termostatycznych. Wartość ciśnienia próbnego przy próbie na zimno powinna 
być większa o 50% od ciśnienia roboczego, jednak nie mniej niż 0,4 Mpa. W 
czasie próby na poszczególnych elementach instalacji nie mogą wystąpić 
nieszczelności. Po stwierdzeniu poprawności połączeń hydraulicznych 
instalację należy poddać próbie ciśnieniowej na gorąco. Próbę należy 
przeprowadzić po uruchomieniu źródła ciepła, przy możliwie wysokiej 
temperaturze czynnika grzewczego. Podczas badania należy dokonać przeglądu 
instalacji celem stwierdzenia prawidłowości działania. Wynik próby na 
gorąco uznaje się za pozytywny jeśli nie stwierdzono nieszczelności, 
uszkodzeń oraz trwałych odkształceń będących wynikiem wydłużeń cieplnych. 
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6. Regulacja instalacji 
Regulację instalacji c.o. zaprojektowano poprzez nastawy wstępne na 

zaworach termostatycznych.  
 

7. Odpowietrzenie instalacji 
Odpowietrzenie instalacji c.o. nastąpi poprzez samoczynne 

odpowietrzniki zlokalizowane na pionie c.o. oraz za pomocą odpowietrzników 
przy grzejnikach. 
 

8. Odwodnienie instalacji 
Odwodnienie instalacji nastąpi pod pionem poprzez zawory z kurkami 

spustowymi. 
 

9. Izolacja termiczna 
Rurociągi rozprowadzające należy izolować otulinami z pianki 

polietylenowej. Piony oraz odcinki rurociągów prowadzonych podtynkowo 
należy izolować otulinami z pianki polietylenowej laminowanej na zewnątrz 
folią polietylenową. Grubość izolacji termicznej zgodnie z warunkami 
technicznymi określa tabela nr 4.  
 

10. Uwagi końcowe 
a) Roboty wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania 

i odbioru robót budowlano – montażowych, część II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe 

b) Materiały użyte do budowy instalacji powinny być dopuszczone do 
stosowania w budownictwie  

c) Wszystkie prace montażowe należy wykonać zgodnie z zasadami BHP 
d) Prace należy wykonać zgodnie z projektem technicznym oraz pod 

nadzorem branżowym 
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III.INSTALACJA WOD-KAN 
 

Rozwiązania techniczne instalacji wod-kan. przedstawiono w oparciu  
o następujące normy i wytyczne: 

a) PN-EN 806-1:2004P 
Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu 
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Część 1: Postanowienia 
ogólne 

b) PN-EN 806-2:2005E 
Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu 
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Część 2: Projektowanie 

c) Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych 
Cobrti Instal 

d) Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacji 
wewnętrznej Cobrti Instal 

e) PN-EN 1452-1:2002 Systemy przewodów z tworzyw sztucznych. Systemy 
przewodów z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania 
wody. Wymagania ogólne. 

f) PN-EN 1452-2:2002 Systemy przewodów z tworzyw sztucznych. Systemy 
przewodów z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania 
wody. Rury. 

g) PN-EN 1452-3:2002 Systemy przewodów z tworzyw sztucznych. Systemy 
przewodów z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania 
wody. Kształtki. 

h) PN-EN 1452-4:2002 Systemy przewodów z tworzyw sztucznych. Systemy 
przewodów z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania 
wody. Zawory i wyposażenie pomocnicze. 

i) PN-EN 1452-5:2002 Systemy przewodów z tworzyw sztucznych. Systemy 
przewodów z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania 
wody. Przydatność do stosowania w systemie. 

j) PN-EN 806-3:2006E 
Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu 
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Część 3: Wymiarowanie 
przewodów. Metody uproszczone 

k) PN-EN 806-4:2010E 
Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu 
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Część 4: Instalacja 

l) PN-EN 806-5:2012E 
Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu 
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Część 5: Działanie i 
konserwacja 

m) PN-EN 12056-1:2002P 
Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków Część 1: 
Postanowienia ogólne i wymagania 

n) PN-EN 12056-2:2002P 
Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków Część 2: 
Kanalizacja sanitarna, projektowanie układu i obliczenia 

 
 

1. Instalacja wodociągowa 
Przepływy obliczeniowe dla poszczególnych odcinków instalacji wody zimnej 
i ciepłej wyznaczono z wzoru: 
 

q = 0,698 x (Σqn)0,50 – 0,12 
gdzie: 
qn – normatywny wypływ z punktów czerpalnych [dm3/s] 
Powyższy wzór należy stosować przy następujących założeniach: 

1. 1,5 ≤ Σqn ≤ 20 [dm3/s] 
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2. qn ≤ 1,5 [dm3/s] 
3. qn ≤ Σqn  

 
Doboru średnic rurociągów instalacji wodociągowej dokonano przy założeniu 
następujących maksymalnych prędkości przepływu wody, w zależności od 
funkcji rurociągu: 

1. W połączeniach od pionu do punktów czerpalnych: 1,5 m/s 
2. W pionach: 1,5 m/s 
3. W przewodach rozdzielczych: 1,0 m/s 
4. W podłączeniach wodociągowych: 1,0 m/s 

 
Normatywne wypływy z punktów czerpalnych dla poszczególnych typów przyborów 
przedstawiono w tabeli nr 5. 
 

1.1 Instalacja wody zimnej 
Źródłem zasilania instalacji wody zimnej będzie istniejąca instalacja 
wodociągowa.  
 
   Rodzaj przyborów sanitarnych oraz normatywny wypływ: 
 

Rodzaj 
punktu 
czerpalnego 

Szt. qn 
[dm3/s] 

Σqn 
[dm3/s] 

Umywalka 2 0,07 0,14 
Zlew, 
zlewozmywak 

1 0,07 0,07 

Natrysk 8 0,15 1,20 
Miska ustępowa 2 0,13 0,26 
Złączka 3 0,15 0,45 
  Σqn [dm3/s] 2,12 

 
Przepływ obliczeniowy: 
q = 0,698 x 2,12 0,50 – 0,12 = 0,89[l/s] 
 
Instalację wody zimnej zaprojektowano z rur wielowarstwowych PE-        
HT/Al/PE-RT PN20 np. firmy HERZ lub równoważne, łączonych przez 
zaprasowywanie. Przewody należy prowadzić w posadzce, podwieszeniu oraz w 
bruzdach ściennych. Rurociągi poziome prowadzić ze spadkiem, umożliwiającym 
odwodnienie instalacji w najniższych punktach. Przewody rozprowadzające 
należy mocować za pomocą podpór stałych i przesuwnych. Odległości podpór w 
zależności od średnicy i materiału rury określa tabela nr 3. Przy 
przejściach rurociągów przez przegrody budowlane należy stosować tuleje 
ochronne. Po zakończonym montażu instalacji wodociągowej należy 
przeprowadzić próbę szczelności. Po pozytywnej próbie szczelności należy 
wykonać izolację termiczną elementów instalacji.  
 

1.2 Instalacja wody ciepłej 
Źródłem zasilania instalacji c.w.u. będzie istniejąca instalacja 
wodociągowa. 
 
       Rodzaj przyborów sanitarnych oraz normatywny wypływ: 

Rodzaj 
punktu 
czerpalnego 

Szt. qn 
[dm3/s] 

Σqn 
[dm3/s] 

Umywalka 2 0,07 0,14 
Zlew, 
zlewozmywak 

1 0,07 0,07 

Natrysk 8 0,15 1,20 
  Σqn [dm3/s] 1,41 
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Przepływ obliczeniowy:  
q = 0,698 x 1,410,50 – 0,12 = 0,70 [l/s] 
 

Instalację wody ciepłej zaprojektowano z rur wielowarstwowych PE-        
HT/Al/PE-RT PN20 np. firmy HERZ lub równoważne, łączonych przez 
zaprasowywanie. Przewody należy prowadzić ze spadkiem, umożliwiającym 
odwodnienie instalacji w najniższych punktach. Przewody rozprowadzające 
należy mocować za pomocą podpór stałych i przesuwnych. Odległości podpór w 
zależności od średnicy i materiału rury określa tabela nr 2. Przy 
przejściach rurociągów przez przegrody budowlane należy stosować tuleje 
ochronne. Na pionach instalacji należy zamontować ogranicznik temperatury 
powrotu. Po zakończonym montażu instalacji wodociągowej należy 
przeprowadzić próbę szczelności. Po pozytywnej próbie szczelności należy 
wykonać izolację termiczną elementów instalacji. 

 
1.3 Instalacja hydrantowa 

W budynku objętym opracowaniem zaprojektowano przebudowę instalacji 
przeciwpożarowej hydrantowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 
Przebudowa będzie polegała na likwidacji istniejących szafek hydrantowych, 
oraz na zamontowaniu dwóch hydrantów Dn25 z wężem półsztywnym o długości 
20m. Wydajność nominalna hydrantu Dn25 wynosi 1,0 dm3/s przy ciśnieniu 
minimalnym 0,2 MPa. Przyjęto jednoczesność działania dwóch hydrantów. 
Zgodnie z § 17.1 ww rozporządzenia zawór odcinający hydrantowy powinien być 
umieszczony na wysokości 1,35 +/- 0,10 m ponad poziomem podłogi. Źródłem 
zasilania instalacji hydrantowej będzie istniejąca instalacja hydrantowa. 
Projektowaną instalację należy wykonać z rur i łączników stalowych 
ocynkowanych wg PN-H-74200:1998 i wpiąć do istniejącej instalacji 
hydrantowej. Izolację termiczną instalacji hydrantowej należy wykonać 
otulinami z pianki polietylenowej zgodnie z tabelą nr 1. 
 

 1.4 Zabezpieczenie p.poż. 
Przepusty instalacyjne o średnicy powyżej 4cm w ścianach i stropach 

dla których jest wymagana klasa odporności ogniowej co najmniej EI60 lub 
REI60 muszą mieć klasę odporności ogniowej EI tych elementów. 

 
1.5 Próba ciśnieniowa 
Próbę ciśnieniową należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru instalacji. Próbę przeprowadza się po zmontowaniu 
instalacji, przy ciśnieniu półtora razy większym od ciśnienia roboczego 
(ciśnienie próbne), nie większym jednak od ciśnienia maksymalnego dla 
poszczególnych elementów systemu. Ze względu na możliwość termicznych i 
ciśnieniowych odkształceń przewodów należy przeprowadzić próbę wstępną i 
zasadniczą. Podczas próby wstępnej, w ciągu 30 minut (w odstępach co 10 
minut) należy w instalacji dwukrotnie wytworzyć ciśnienie próbne. Po 
ostatnim podniesieniu ciśnienia do wartości próbnej w ciągu następnych 30 
minut ciśnienie nie powinno obniżyć się więcej niż o 0,6 bara. 
Próba zasadnicza powinna się odbyć zaraz po próbie wstępnej i trwać 2 
godziny. W tym czasie dalszy spadek ciśnienia (od ciśnienia odczytanego po 
próbie wstępnej) nie powinien być większy niż 0,2 bara.  
Uwaga! Podczas przeprowadzania próby należy odłączyć od instalacji elementy 
dopuszczone do pracy przy niższym ciśnieniu. 
 

1.6 Izolacja termiczna 
Rurociągi rozprowadzające należy izolować otulinami z pianki 
polietylenowej. Piony oraz odcinki rurociągów prowadzonych podtynkowo 
należy izolować otulinami z pianki polietylenowej laminowanej na zewnątrz 
folią polietylenową 
Grubość izolacji termicznej zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie określa tabela nr 2.  



"Modernizacja Zakładu Rehabilitacji Pawilonu Gimnastyki Leczniczej 
wraz z Halą Sportowo- Rehabilitacyjną" 

  Strona 7  
  

 
2. Instalacja kanalizacji sanitarnej 

Rozwiązania systemu wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej należy 
wykonać zgodnie z normą PN-EN 12056-2 „Systemy kanalizacji grawitacyjnej 
wewnątrz budynków. Część 2. Kanalizacja sanitarna, projektowanie układu 
i obliczenia”.  
Instalacje kanalizacyjne – Wymagania w projektowaniu, z wzoru: 

qs = K√ΣAWs  gdzie: 
K – odpływ charakterystyczny zależny od przeznaczenia budynku[dm3/s], 
AWs – równoważnik odpływu zależny od przyłączonego przyboru sanitarnego 
Wartość odpływów charakterystycznych przedstawiono w poniższej tabeli 
 

Charakter budynku [dm3/s] 
Budynki mieszkalne, restauracje, hotele, 
budynki biurowe 

0,5 

Szkoły, szpitale, duże obiekty 
gastronomiczne i hotelowe 

0,7 

Pralnie, natryski zbiorowe 1,0 
Laboratoria w zakładach przemysłowych 1,2 

1) Jeżeli nie są znane inne, określone wartości odpływów 
 
Dla budynku objętego opracowaniem przyjęto: K = 0,7 
Wartości równoważników odpływu dla przyborów sanitarnych oraz średnice 
pojedynczych podejść, odpowiadających danym przyborom przedstawiono 
w tabeli nr 6. 
 
Określenie przepływu obliczeniowego:  

Przybór 
sanitarny 

Średnica 
podejścia 
[m] 

Ilość 
przyborów 
[szt] 

Równoważnik 
odpływu  
AWs 

ΣAWs 

Umywalka 0,05 2 0,5 1,0 
Zlew, 
zlewozmywak 

0,04 1 1,0 1,0 

Natrysk 0,05 8 1,0 8,0 
Miska ustępowa 0,11 2 2,5 5,0 
Wpust podłogowy 0,05 9 1,0 9,0 

   ΣAWs[dm3/s] 24,0 
 
Przepływ obliczeniowy: 
qs = ퟎ, ퟕ√ퟐퟒ, ퟎ = 3,42[dm3/s] 
 
Odbiór ścieków sanitarnych nastąpi poprzez istniejącą instalację 
kanalizacji sanitarnej Ø160 PVC. Całość prac montażowych kanalizacji 
sanitarnej wykonać zgodnie z instrukcją montażu producenta systemu.  
 
 
 
 

3. Uwagi końcowe 
a) Całość robót wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru robót budowlano – montażowych, część II Instalacje sanitarne 
i przemysłowe 

b) Materiały użyte do budowy instalacji powinny być dopuszczone do 
stosowania w budownictwie  

c) Wszystkie prace montażowe należy wykonać zgodnie z zasadami BHP 
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IV.WENTYLACJA MECHANICZNA 
 
Rozwiązania techniczne przedstawiono w oparciu o następujące normy i 
wytyczne: 
PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i 

badania 

PN-B-10425:1989 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły -
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze 

PN-B-03430:1983 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego 
i użyteczności publicznej. Wymagania 

PN-EN 12792:2006 Wentylacja budynków. Symbole, terminologia i oznaczenia na 
rysunkach 

PN-EN 14799:2007 Filtry do ogólnego oczyszczania powietrza. Terminologia 

Przepisy sanitarne, BHP i ochrony przeciwpożarowej. 
 
1. Charakterystyka instalacji wentylacji mechanicznej 
1.1 Założenia ogólne bilansu cieplnego i powietrznego obiektu 
Parametry obliczeniowe dla obliczeń zapotrzebowania energii cieplnej dla 
układów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w okresach zimowym i letnim 
przyjęto zgodnie z tablicą: 
 

Pora roku Temperatura 
obliczeniowa 
[oC] 

Wilgotność 
względna 
[%] 

Uwagi 

Zima  -20 100  PN-B-02403:1982 
Lato +30 45 PN-B-03421:1978 

W rozpatrywanych pomieszczeniach zgodnie z wytycznymi Inwestora oraz 
polskimi przepisami  projektuje się układy klimatyzacji i następujące 
parametry powietrza: 
Lato: tp= 16-32 oC; +/- 2oC 
Zima: tp= 16-32 oC; +/- 2oC 
 
* stałego pobytu ludzi ti= +20 oC 
* szatni, łazienek, ti= +24 oC 
 
1.2 Obliczenia strumienia powietrza 
Obliczenia strumienia powietrza pomieszczeń ze względu na: 

 wymaganą krotność wymiany powietrza w pomieszczeniu: 
 
V = n · Vp [m³/h] 
 
gdzie: 
Vp – kubatura pomieszczenia [m³] 
n – wymagana krotność wymiany powietrza w pomieszczeniu [h-1], 
 

 normatywy higieniczne: 
ubikacja – 50 [m³/h] 
pozostałe oczka wodne – 25 [m³/h] 
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1.3 Opis przyjętych rozwiązań wentylacji 
W przebudowywanych i remontowanych pomieszczeniach budynku Pawilonu 
Gimnastyki Leczniczej przewidziano wymianę istniejącej instalacji 
wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej. Systemy wentylacyjne 
realizowane będą poprzez projektowane centrale wentylacyjne nawiewno-
wywiewne zlokalizowaną w pomieszczeniu technicznym w przyziemiu. Centrale 
wentylacyjne zawierały będą nagrzewnice wodne, rekuperator płytowy, 
osuszacze, filtry oraz tłumiki. Centrala basenowa zapewnia ogrzewanie hali 
basenowej poprzez pompę ciepła osuszacza jak również kontrolę wilgotności, 
wentylację i odzysk ciepła. Ciepło technologiczne do nagrzewnic wodnych w 
centralach doprowadzone zostanie z istniejącej kotłowni gazowej.  
 
 
1.4 Rodzaje zastosowanych kanałów i kształtek 
Kanały i kształtki o przekroju prostokątnym w podwyższonej klasie 
szczelności ocynkowane oraz muszą spełniać jednocześnie wymagania norm. 
Przewody zostaną wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubości dobranej 
tak, aby zapewnić właściwą sztywność i odporność na wibracje oraz na 
odkształcania spowodowane ciśnieniem lub podciśnieniem. 
 
Minimalne grubości blachy powinny wynosić: 

Wymiary większej ścianki przewodu 
[mm] 

Grubość minimalna blachy 
[mm] 

Poniżej 600 0,6 
600 do 1000 0,8 
1001 do 1400 1,0 

 
Przewody należy wyposażyć w otwory rewizyjne umożliwiające oczyszczenie 
wnętrza tych przewodów, a także innych urządzeń i elementów instalacji o 

NR 
POM. 

NAZWA/PRZEZNACZENIE 
POMIESZCZENIA 

POW. 
[m²] 

KUBATURA 
[m3] 

ILOŚĆ WYMIAN 
[h-1] 

WYDATEK POWIETRZA 
[m³/h]  (N/W) 

POZIOM 
 

Parter 
- Istn. sala ćwiczeń 37,6 110,1 50m3/h/osobę 500/500 Parter 
- Pom. porządkowe 2,53 7,59 2 20/20 Parter 
- Szatnia męska 16,91 50,7 4 200/200 Parter 
- Przedsionek  

szatnia męska 
10,67 32,01 4 130/130 Parter 

- Natryski  
szatnia męska 

10,44 31,3 4/5 130/160 Parter 

- Toaleta  
szatnia męska 

5,28 15,8 50m3/h/osobę -/50 Parter 

- Istn. pom. 1 5,4 15,2 2 30/30 Parter 
- Toaleta damska 5,34 16,0 50m3/h/osobę -/50 Parter 
- Natryski  

szatnia damska 
10,45 31,3 4/5 130/160 Parter 

- Przedsionek  
szatnia damska 

10,92 32,7 4 130/130 Parter 

- Szatnia damska 25,99 77,97 4 320/320 Parter 
- Istn. pom. 2 5,7 16,5 2 30/30 Parter 
- Istn. pom. 3 5,4 15,9 2 30/30 Parter 
- Istn. pom. 4 8,33 24,9 2 50/50 Parter 
- Istn. sala ćwiczeń 65,8 197,4 50m3/h/osobę 800/800 Parter 
- Istn. pom. biurowe 15,92 48,6 2 100/100 Parter 
     Σ2600/2540  
       
- Basen 320,07 1280,2 6 8000/8000 Parter 
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ile ich konstrukcja nie pozwala na czyszczenie w inny sposób niż przez te 
otwory, przy czym nie należy ich sytuować w pomieszczeniach o podwyższonych 
wymaganiach higienicznych. 
Usztywnienie kanałów wentylacyjnych należy wykonać dla kanałów wg. tabeli 
poniżej. 
 

Szerokość 
kanału B 

Długość kanału 
L 

Liczba 
dosztywnienia 

Typ 
dosztywnienia 

Mniejsze lub 
równe 1500 mm 

Mniejsze lub 
równe 1500 mm 

1 rurka 

1500mm-2000 mm Mniejsze lub 
równe1500 mm 

2 rurka 

Przy wysokości 
kanału 
większej lub 
równej 1000 mm 

  krzyżowe 

 
Czyszczenie instalacji będzie zapewnione przez zastosowanie otworów 
rewizyjnych w przewodach lub demontaż elementu składowego instalacji. 
Minimalne wymiary otworów rewizyjnych w przewodach o przekroju kołowym. 
Średnica przewodu (mm)  Minimalny wymiar otworu rewizyjnego A x B (mm) 
200-315    300x100 
315-500    400x200 
>500     500x400 
wejście do przewodu  600x500 
 
Minimalne wymiary otworów rewizyjnych w przewodach o przekroju 
prostokątnym. 
Wymiar boku przewodu (mm)   Minimalny wymiar otworu rewizyjnego A x B (mm) 
<200     300x100 
200-500    400x200 
>500     500x400 
wejście do przewodu  600x500 
 
Między otworami rewizyjnymi nie powinny być zamontowane więcej niż dwa 
kolana lub łuki o kącie większym niż 45°, a w przewodach poziomych 
odległość między otworami rewizyjnymi nie powinna być mniejsza niż 10 m. 
 
2. Opis systemów wentylacyjnych 
2.1 System N1-W1 
Układ N1/W1 składa się z centrali basenowej typu Menerga Air - 38 10 01 np. 
firmy Menerga. Max. ilość powietrza nawiewanego i wywiewanego przez 
centralę wynosi Vw=8000 m3/h. Centrala wyposażona jest w wentylator : 
nawiewny oraz wywiewny, rekuperator, filtry powietrza, nagrzewnicę wodną 
oraz tłumiki hałasu.  
Centrala wyposażona jest w łatwe do odczytu i ustawienia regulatory 
wilgotności, temperatury wody i powietrza oraz zegar wskazujący tryb pracy. 
Zamontowane są one w panelu który może być zainstalowany na urządzeniu lub 
w dogodnym miejscu w pobliżu centrali. Główne zapotrzebowanie grzewcze jest 
pokryte poprzez odzysk ciepła z procesu osuszania. Straty ciepła które nie 
mogą zostać odzyskane są uzupełnione poprzez wbudowane dodatkowe 
nagrzewnice wodne podłączone do rozdzielacza c.o.  
Centralę basenową projektuje się wykonać w wersji stojącej w pomieszczeniu 
technicznym na poziomie przyziemia. Sterowanie pracą centrali zapewni 
fabryczny układ automatyki firmy Menerga dostarczanym w komplecie z 
centralą. Powietrze świeże oraz powietrze zużyte dystrybuowane jest do 
pomieszczeń basenowych siecią kanałów pionowych i poziomych o przekroju 
prostokątnym i kołowym. Kanały poziome oraz pionowe z blachy stalowej 
nierdzewnej (z uwagi na znaczną wilgoć) prowadzone będą w obrębie 
pomieszczenia pod niecką basenową oraz w przestrzeni sufitu podwieszanego. 
Nawiew powietrza zapewniają szyny szczelinowe firmy Menerga natomiast 
wywiew wywiewniki np. firmy Smay. Kanały o przekroju prostokątnym łączyć 
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należy za pomocą połączeń kołnierzowych skręcanych z zastosowaniem 
uszczelek samoprzylepnych. Kanały o szerokości boku przekraczającej 400 mm 
skręcić należy dodatkowo klamrami na połączeniach zaciskowych. Kanały 
mocować należy do przegród budowlanych na typowych zawiesiach i podporach 
wentylacyjnych. Kanały typu SPIRO łączyć należy z kształtkami za pomocą 
fabrycznych połączeń z uszczelkami gumowymi. Jako dodatkowe elementy 
łączące stosować należy nyple z uszczelkami gumowymi oraz mufy. Każde 
połączenie należy dodatkowo doszczelnić silikonem instalacyjnym oraz 
wzmocnić poprzez znitowanie łączonych elementów. Przejścia kanałów 
nawiewnych i wywiewnych przez przegrody budynku wykonać należy w sposób 
zapewniający oddzielenie powierzchni styku kanałów z przegrodami za pomocą 
pianki poliuretanowej. Kanały nawiewne i wywiewne biegnące w obrębie 
pomieszczeń zaizolować należy wełną mineralną półtwardą na folii 
aluminiowej o grubości wg. załącznika. Do nagrzewnicy wodnej centrali 
wentylacyjnej doprowadzić należy ze źródła ciepła budynku czynnik grzewczy 
służący od ogrzewania powietrza wentylacyjnego. Przed centralą zainstalować 
należy zawór regulacyjny trójdrożny. Układ zasilania centrali w ciepło 
doposażyć należy w armaturę odpowietrzającą i odwadniającą układ.  
 
Parametry techniczne centrali: 
 
Centrala basenowa 
 
(1) tryb pracy z odzyskiem ciepła i częściową recyrkulacją ZIMA 
(2) tryb pracy z odzyskiem ciepła i częściową recyrkulacją SREDNIOROCZNIE 
(3) tryb pracy z odzyskiem ciepła i częściową recyrkulacją ZGODNIE Z VDI 2089 
(4) free cooling z 100% pow. zewn. LATO 
  
króciec powietrza zewnętrznego 
  (1) (2) (3) (4)   
temperatura powietrza -20,0 8,6 15,0 30,0 °C 
wilgotność powietrza 100 85 85 45 % 
strumień objętościowy powietrza 2614 5502 7540 7969 m³/h 
strumień objęt. powietrza (odniesiony wzgl. wywiewu) 3199 6000 8000 8000 m³/h 
strumień masowy powietrza 1,01 1,90 2,53 2,53 kg/s 
spręż dyspozycyjny 100 100 100 100 Pa 
  
króciec powietrza nawiewanego 
  (1) (2) (3) (4)   
temperatura powietrza 49,8 35,0 27,5 30,4 °C 
wilgotność powietrza 12 23 39 44 % 
strumień objętościowy powietrza 8448 8051 7868 7980 m³/h 
strumień objęt. powietrza (odniesiony wzgl. wywiewu) 7999 8000 8000 8000 m³/h 
strumień masowy powietrza 2,53 2,53 2,53 2,53 kg/s 
prędkość powietrza 2,10 2,10 2,10 2,10 m/s 
spręż dyspozycyjny 200 200 200 200 Pa 
  
króciec powietrza wywiewanego 
  (1) (2) (3) (4)   
temperatura powietrza 30,0 30,0 30,0 30,0 °C 
wilgotność powietrza 54 54 54 54 % 
strumień objętościowy powietrza 8000 8000 8000 8000 m³/h 
strumień objęt. powietrza (odniesiony wzgl. wywiewu) 8000 8000 8000 8000 m³/h 
strumień masowy powietrza 2,53 2,53 2,53 2,53 kg/s 
prędkość powietrza 2,10 2,10 2,10 2,10 m/s 
spręż dyspozycyjny 200 200 200 200 Pa 
  
króciec powietrza usuwanego 
  (1) (2) (3) (4)   
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temperatura powietrza 4,9 17,1 19,3 30,4 °C 
wilgotność powietrza 100 100 100 53 % 
strumień objętościowy powietrza 2894 5725 7714 8010 m³/h 
strumień objęt. powietrza (odniesiony wzgl. wywiewu) 3200 6000 8000 8000 m³/h 
strumień masowy powietrza 1,01 1,90 2,53 2,53 kg/s 
spręż dyspozycyjny 100 100 100 100 Pa 
  
nagrzewnica wodna 
ilość rzędów 3 
czynnik grzewczy woda 
typ zaworu kvs 10 
sposób podłączenia zaworu podłączenie mieszające (Beimischschaltung) 
pojemność wymiennika 8,12 l 
  (1) (2) (3) (4)   
spadek ciśnienia 73 71 71 71 Pa 
strumień wody przez zawór 2,15 2,15 --  --  m³/h 
temperatura powietrza - wlot 30,1 28,7 --  --  °C 
temperatura powietrza - wylot 49,8 35,0 --  --  °C 
temperatura wody - zasilanie 80,0 80,0 --  --  °C 
temperatura wody - powrót 53,0 36,5 --  --  °C 
strumień wody 2,15 2,15 --  --  m³/h 
prędkość przepływu po stronie wodnej 0,50 0,50 --  --  m/s 
spadek ciśnienia (woda) 3,5 3,8 --  --  kPa 
strumień wody zasilającej / powrotnej 1,66 0,32 --  --  m³/h 
spadek ciśnienia (woda) na zaworze 4,6 4,6 --  --  kPa 
moc grzewcza 51,1 16,2 --  --  kW 
  
rekuperator 
materiał polipropylen 
  (1) (2) (3) (4)   
sprawność temperaturowa 97 87 78 0 % 
temperatura pow. zewnętrznego -20,0 8,6 15,0 30,0 °C 
wilgotność pow. zewnętrznego 100 85 85 45 % 
temperatura nawiewu 28,7 27,6 27,1 30,0 °C 
wilgotność nawiewu 3 26 40 45 % 
strumień powietrza zewnętrznego 2614 5502 7540 7969 m³/h 
norm. strumień objętościowy pow. zewn. - nawiew 3199 6000 8000 8000 m³/h 
strumień masowy pow. zewn. - nawiew 1,01 1,90 2,53 2,53 kg/s 
spadek ciśnienia pow. zewn. - nawiew 62 156 245 123 Pa 
moc na drodze pow. zewnętrznego - nawiewanego 49,3 36,5 31,0 0,0 kW 
temperatura powietrza wywiewanego 30,4 30,4 30,4 30,4 °C 
wilgotność powietrza wywiewanego 53 53 53 53 % 
temperatura pow. usuwanego 4,9 17,1 19,3 30,4 °C 
wilgotność pow. usuwanego 100 100 100 53 % 
strumień powietrza wywiewanego 3204 6008 8012 8010 m³/h 
norm. strumień objętościowy wywiew - pow. usuw. 3200 6000 8000 8000 m³/h 
strumień masowy pow. wywiewanego 1,01 1,90 2,53 2,53 kg/s 
spadek ciśnienia wywiew - pow. usuw. 113 187 253 123 Pa 
moc na drodze pow. wywiewanego i usuw. 49,3 36,5 31,0 0,0 kW 
ilość skroplin: wywiew - pow. usuw. 32,8 15,0 3,0 0,0 kg/h 
  
filtr pow. wywiewanego 
typ filtr kieszeniowy 
jakość M5 
długość 300 mm 
  (1) (2) (3) (4)   
spadek ciśnienia 127 127 127 127 Pa 
  
filtr powietrza zewnętrznego 
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typ filtr kieszeniowy 
jakość M5 
długość 300 mm 
  (1) (2) (3) (4)   
spadek ciśnienia 107 117 125 127 Pa 
  
wentylator nawiewny 
  (1) (2) (3) (4)   
strumień objętościowy powietrza 7926 7878 7857 7969 m³/h 
strumień objęt. powietrza (odniesiony wzgl. wywiewu) 7999 8000 8000 8000 m³/h 
strumień masowy powietrza 2,53 2,53 2,53 2,53 kg/s 
spręż całkowity 605 708 803 683 Pa 
prędkość obrotowa 1638 1710 1775 1702 1/min 
moc na wale wentylatora 1,93 2,24 2,53 2,18 kW 
  
silnik wentylatora nawiewnego 
napięcie nominalne 3/N/PE 400V 50Hz 
moc nominalna 5,5 kW 
  (1) (2) (3) (4)   
przyrost temperatury na wentylatorze 0,4 0,4 0,5 0,4 K 
pobór mocy łącznie z komutatorem 2,25 2,58 2,90 2,52 kW 
pobor mocy łącznie z komutatorem przy czystych filtrach 1,95 2,30 2,64 2,28 kW 
współczynnik wydajności wentylatora (SFPV) 927 1091 1254 1080 Ws/m³ 
kategoria SFP 2 3 3 3  
  
wentylator wywiewny 
  (1) (2) (3) (4)   
strumień objętościowy powietrza 8000 8000 8000 8000 m³/h 
strumień objęt. powietrza (odniesiony wzgl. wywiewu) 8000 8000 8000 8000 m³/h 
strumień masowy powietrza 2,53 2,53 2,53 2,53 kg/s 
spręż całkowity 602 676 742 612 Pa 
prędkość obrotowa 1644 1701 1750 1652 1/min 
moc na wale wentylatora 1,95 2,17 2,38 1,98 kW 
  
silnik wentylatora wywiewnego 
napięcie nominalne 3/N/PE 400V 50Hz 
moc nominalna 5,5 kW 
  (1) (2) (3) (4)   
przyrost temperatury na wentylatorze 0,4 0,4 0,4 0,4 K 
pobór mocy łącznie z komutatorem 2,26 2,51 2,74 2,29 kW 
pobor mocy łącznie z komutatorem przy czystych filtrach 2,03 2,26 2,48 2,06 kW 
współczynnik wydajności wentylatora (SFPV) 962 1074 1179 976 Ws/m³ 
kategoria SFP 2 3 3 2  
  
obliczony stopień odzysku ciepła (EN 308:1997) 
stopień odzysku ciepła 76 % 
strumień objęt. powietrza odniesiony do gęstości 1,2 kg/m³ 7587 m³/h 
  
odzysk ciepła (EN 13053:2012-02) 
sprawność energetyczna (dla pełnego strumienia powietrza) 72 % 
klasa H1 
strumień objęt. powietrza odniesiony do gęstości 1,2 kg/m³ 7587 m³/h 
  
klasa poboru mocy przez wentylatory zgodnie z EN 13053:2012-02 (dla pełnego strumienia 
powietrza) 
wentylator nawiewny P1 
wentylator wywiewny P1 
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klasa prędkości powietrza w przekroju centrali 
klasa (EN 13053:2012-02) V4 
  
zasilanie sieciowe urządzenia 
całkowity pobór prądu 16,8 A 
moc przyłączona Smax 11,6 kVA 
zabezpieczenie 3 x 25 A 
zasilanie sieciowe 3/N/PE 400V 50Hz 
  
poziom sumaryczny 
poziom mocy akustycznej - wentylator nawiewny 91 dB(A) 
poziom mocy akustycznej - wentylator wywiewny 91 dB(A) 
poziom mocy akustycznej - króciec pow. zewnętrznego 81 dB(A) 
poziom mocy akustycznej - króciec nawiewny 88 dB(A) 
poziom mocy akustycznej - króciec wywiewny 81 dB(A) 
poziom mocy akustycznej - króciec pow. usuwanego 90 dB(A) 
ciśnienie akustyczne 1m od urządzenia 67 dB(A) 
 
 
2.2 System N2-W2 
Układ N2 / W2 składa się z centrali nawiewno-wywiewnej stojącej typu 
Menerga Air - 52 26 01 np. firmy Menerga. Ilość powietrza nawiewanego przez 
centralę wynosi Vn=2600 m3/h natomiast ilość powietrza wywiewanego wynosi 
Vw=2540 m3/h. Centrala wyposażona jest w wentylator : nawiewny oraz 
wywiewny, filtry powietrza, nagrzewnicę wodną, oraz rekuperator płytowy. 
Centralę wentylacyjną projektuje się wykonać w wersji stojącej w 
pomieszczeniu technicznym na poziomie przyziemia. Sterowanie pracą centrali 
zapewni fabryczny układ automatyki firmy Menerga dostarczanym w komplecie z 
centralą. Zassane powietrze świeże (projektowana czerpnia powietrza) 
oczyszczane jest na filtrze, przepływa następnie przez rekuperator oraz 
nagrzewnice gdzie jest podgrzewane do temperatury +24oC i tłoczone jest 
wentylatorem nawiewnym do pomieszczeń siecią kanałów nawiewnych. Powietrze 
wywiewane z pomieszczeń układem kanałów wywiewnych jest za pomocą 
wentylatora wywiewnego wyrzucane przez ścianę zewnętrzną budynku oddając 
ciepło na rekuperatorze. Powietrze świeże oraz powietrze zużyte 
dystrybuowane jest do pomieszczeń siecią kanałów pionowych i poziomych o 
przekroju prostokątnym i kołowym. Kanały poziome oraz pionowe z blachy 
stalowej ocynkowanej prowadzone będą w obrębie pomieszczenia w przestrzeni 
sufitu podwieszanego. Nawiew i wywiew powietrza zapewniają nawiewniki 
wentylacyjne typu KSH-VP…, oraz typu KE i KK (zawory wentylacyjne). 
Przepustnice regulacyjne zainstalować należy przed nawiewnikami i 
wywiewnikami. Kanały o przekroju prostokątnym łączyć należy za pomocą 
połączeń kołnierzowych skręcanych z zastosowaniem uszczelek 
samoprzylepnych. Kanały o szerokości boku przekraczającej 400 mm skręcić 
należy dodatkowo klamrami na połączeniach zaciskowych. Kanały mocować 
należy do przegród budowlanych na typowych zawiesiach i podporach 
wentylacyjnych. Kanały typu SPIRO łączyć należy z kształtkami za pomocą 
fabrycznych połączeń z uszczelkami gumowymi. Jako dodatkowe elementy 
łączące stosować należy nyple z uszczelkami gumowymi oraz mufy. Każde 
połączenie należy dodatkowo doszczelnić silikonem instalacyjnym oraz 
wzmocnić poprzez znitowanie łączonych elementów. Przejścia kanałów 
nawiewnych i wywiewnych przez przegrody budynku wykonać należy w sposób 
zapewniający oddzielenie powierzchni styku kanałów z przegrodami za pomocą 
pianki poliuretanowej. Kanały nawiewne i wywiewne biegnące w obrębie 
pomieszczeń zaizolować należy wełną mineralną półtwardą na folii 
aluminiowej o grubości wg. załącznika. Do nagrzewnicy wodnej centrali 
wentylacyjnej doprowadzić należy ze źródła ciepła budynku czynnik grzewczy. 
Przed centralą zainstalować należy zawór regulacyjny trójdrożny. Układ 
zasilania centrali w ciepło doposażyć należy w armaturę odpowietrzającą i 
odwadniającą układ. 
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Centrala – parametry: 
 
(1) tryb pow. zewnętrznego - usuwanego przez wymiennik z obejściem powietrza zewnętrznego ZIMA 
(2) tryb pow. zewnętrznego - usuwanego przez wymiennik z obejściem powietrza zewnętrznego LATO 
(3) free cooling z 100% pow. zewn. PRZEWIETRZANIE 
  
króciec powietrza zewnętrznego 
  (1) (2) (3)   
temperatura powietrza -20,0 30,0 30,0 °C 
wilgotność powietrza 100 45 45 % 
strumień objętościowy powietrza 2191 2636 2636 m³/h 
strumień objęt. powietrza (odniesiony wzgl. wywiewu) 2600 2600 2600 m³/h 
strumień masowy powietrza 0,85 0,84 0,84 kg/s 
spręż dyspozycyjny 100 100 100 Pa 
  
króciec powietrza nawiewanego 
  (1) (2) (3)   
temperatura powietrza 24,0 27,7 30,3 °C 
wilgotność powietrza 3 51 44 % 
strumień objętościowy powietrza 2572 2616 2639 m³/h 
strumień objęt. powietrza (odniesiony wzgl. wywiewu) 2600 2600 2600 m³/h 
strumień masowy powietrza 0,85 0,84 0,84 kg/s 
prędkość powietrza 1,75 1,73 1,73 m/s 
spręż dyspozycyjny 250 250 250 Pa 
  
króciec powietrza wywiewanego 
  (1) (2) (3)   
temperatura powietrza 24,0 26,0 26,0 °C 
wilgotność powietrza 40 55 55 % 
strumień objętościowy powietrza 2540 2540 2540 m³/h 
strumień objęt. powietrza (odniesiony wzgl. wywiewu) 2540 2540 2540 m³/h 
strumień masowy powietrza 0,83 0,82 0,82 kg/s 
prędkość powietrza 1,71 1,69 1,69 m/s 
spręż dyspozycyjny 250 250 250 Pa 
  
króciec powietrza usuwanego 
  (1) (2) (3)   
temperatura powietrza -3,7 29,3 26,5 °C 
wilgotność powietrza 100 45 53 % 
strumień objętościowy powietrza 2287 2568 2545 m³/h 
strumień objęt. powietrza (odniesiony wzgl. wywiewu) 2540 2540 2540 m³/h 
strumień masowy powietrza 0,83 0,82 0,82 kg/s 
spręż dyspozycyjny 100 100 100 Pa 
  
nagrzewnica wodna 
ilość rzędów 2 
czynnik grzewczy woda 
typ zaworu VXP 450.10-0,25 
sposób podłączenia zaworu podłączenie wtryskowe 
pojemność wymiennika 1,76 l 
  (1) (2) (3)   
spadek ciśnienia 38 39 39 Pa 
strumień wody przez zawór 0,08 --  --  m³/h 
temperatura powietrza - wlot 18,5 --  --  °C 
temperatura powietrza - wylot 24,0 --  --  °C 
temperatura wody - zasilanie 80,0 --  --  °C 
temperatura wody - powrót 27,9 --  --  °C 
strumień wody 0,51 --  --  m³/h 
prędkość przepływu po stronie wodnej 0,50 --  --  m/s 
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spadek ciśnienia (woda) 5,3 --  --  kPa 
strumień wody zasilającej / powrotnej 0,08 --  --  m³/h 
spadek ciśnienia (woda) na zaworze 9,7 --  --  kPa 
moc grzewcza 4,7 --  --  kW 
  
rekuperator 
materiał polipropylen 
  (1) (2) (3)   
sprawność temperaturowa 86 78 --  % 
temperatura pow. zewnętrznego -20,0 30,0 --  °C 
wilgotność pow. zewnętrznego 100 45 --  % 
temperatura nawiewu 18,0 27,2 --  °C 
wilgotność nawiewu 5 53 --  % 
strumień powietrza zewnętrznego 2191 2636 --  m³/h 
norm. strumień objętościowy pow. zewn. - nawiew 2600 2600 --  m³/h 
strumień masowy pow. zewn. - nawiew 0,85 0,84 --  kg/s 
spadek ciśnienia pow. zewn. - nawiew 196 243 --  Pa 
moc na drodze pow. zewnętrznego - nawiewanego 32,2 2,4 --  kW 
temperatura powietrza wywiewanego 24,4 26,4 26,5 °C 
wilgotność powietrza wywiewanego 39 54 53 % 
temperatura pow. usuwanego -3,7 29,3 26,5 °C 
wilgotność pow. usuwanego 100 45 53 % 
strumień powietrza wywiewanego 2544 2544 2545 m³/h 
norm. strumień objętościowy wywiew - pow. usuw. 2540 2540 2540 m³/h 
strumień masowy pow. wywiewanego 0,83 0,82 0,82 kg/s 
spadek ciśnienia wywiew - pow. usuw. 161 173 299 Pa 
moc na drodze pow. wywiewanego i usuw. 32,2 2,4 0,1 kW 
ilość skroplin: wywiew - pow. usuw. 12,6 0,0 0,0 kg/h 
  
filtr pow. wywiewanego 
typ filtr kompaktowy 
jakość M5 
długość 96 mm 
  (1) (2) (3)   
spadek ciśnienia 115 115 115 Pa 
  
filtr powietrza zewnętrznego 
typ filtr kompaktowy 
jakość M5 
długość 96 mm 
  (1) (2) (3)   
spadek ciśnienia 113 116 116 Pa 
  
wentylator nawiewny 
  (1) (2) (3)   
strumień objętościowy powietrza 2521 2612 2636 m³/h 
strumień objęt. powietrza (odniesiony wzgl. wywiewu) 2600 2600 2600 m³/h 
strumień masowy powietrza 0,85 0,84 0,84 kg/s 
spręż całkowity 698 748 505 Pa 
prędkość obrotowa 2112 2203 1923 1/min 
moc na wale wentylatora 0,78 0,88 0,60 kW 
  
silnik wentylatora nawiewnego 
napięcie nominalne 3/N/PE 400V 50Hz 
moc nominalna 2,5 kW 
  (1) (2) (3)   
przyrost temperatury na wentylatorze 0,4 0,5 0,3 K 
pobór mocy łącznie z komutatorem 0,87 0,97 0,66 kW 
pobor mocy łącznie z komutatorem przy czystych filtrach 0,76 0,86 0,56 kW 
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współczynnik wydajności wentylatora (SFPV) 1078 1232 797 Ws/m³ 
kategoria SFP 3 3 1  
  
wentylator wywiewny 
  (1) (2) (3)   
strumień objętościowy powietrza 2540 2540 2540 m³/h 
strumień objęt. powietrza (odniesiony wzgl. wywiewu) 2540 2540 2540 m³/h 
strumień masowy powietrza 0,83 0,82 0,82 kg/s 
spręż całkowity 626 638 764 Pa 
prędkość obrotowa 2042 2058 2210 1/min 
moc na wale wentylatora 0,71 0,73 0,88 kW 
  
silnik wentylatora wywiewnego 
napięcie nominalne 3/N/PE 400V 50Hz 
moc nominalna 2,5 kW 
  (1) (2) (3)   
przyrost temperatury na wentylatorze 0,4 0,4 0,5 K 
pobór mocy łącznie z komutatorem 0,79 0,81 0,98 kW 
pobor mocy łącznie z komutatorem przy czystych filtrach 0,68 0,70 0,86 kW 
współczynnik wydajności wentylatora (SFPV) 990 1027 1262 Ws/m³ 
kategoria SFP 2 2 3  
  
obliczony stopień odzysku ciepła (EN 308:1997) 
stopień odzysku ciepła 79 % 
strumień objęt. powietrza odniesiony do gęstości 1,2 kg/m³ 2485 m³/h 
  
odzysk ciepła (EN 13053:2012-02) 
sprawność energetyczna (dla pełnego strumienia powietrza) 76 % 
klasa H1 
strumień objęt. powietrza odniesiony do gęstości 1,2 kg/m³ 2485 m³/h 
  
klasa poboru mocy przez wentylatory zgodnie z EN 13053:2012-02 (dla pełnego strumienia 
powietrza) 
wentylator nawiewny P1 
wentylator wywiewny P1 
  
klasa prędkości powietrza w przekroju centrali 
klasa (EN 13053:2012-02) V2 
  
zasilanie sieciowe urządzenia 
całkowity pobór mocy 8 A 
moc przyłączona Smax 5,5 kVA 
zabezpieczenie 3 x 20 A 
zasilanie sieciowe 3/N/PE 400V 50Hz 
  
poziom sumaryczny 
poziom mocy akustycznej - wentylator nawiewny 81 dB(A) 
poziom mocy akustycznej - wentylator wywiewny 81 dB(A) 
poziom mocy akustycznej - króciec pow. zewnętrznego 67 dB(A) 
poziom mocy akustycznej - króciec nawiewny 78 dB(A) 
poziom mocy akustycznej - króciec wywiewny 71 dB(A) 
poziom mocy akustycznej - króciec pow. usuwanego 81 dB(A) 
ciśnienie akustyczne 1m od urządzenia 57 dB(A) 
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2.3 Wytyczne branży elektrycznej – sterowanie pracą 
instalacji. 
Do central wentylacyjnych oraz wentylatorów osiowych doprowadzić należy 
przewody zasilające z uwzględnieniem zapotrzebowania urządzeń na energię 
elektryczną. Okablowanie wykonać należy zgodnie z DTR producenta.  
 
2.4 Ochrona akustyczna. 
Na kanałach wentylacyjnych przewidziano montaż tłumików akustycznych 
kanałowych. 
 
2.5 Ochrona pożarowa 
Przewody wentylacyjne prowadzone przez strefę , której nie obsługują muszą 
być obudowane elementami (płyty GK-F) o klasie odporności ogniowej 
wymaganej dla elementów oddzielenia przeciwpożarowego tych stref. Przepusty 
instalacyjne o średnicy powyżej 4cm w ścianach i stropach dla których jest 
wymagana klasa odporności ogniowej co najmniej EI60 lub REI60 muszą mieć 
klasę odporności ogniowej EI tych elementów. Przy przejściu kanałów 
wentylacyjnych przez ścianę odporności ogniowej pomieszczenia technicznego 
przewidziano kalapy p.poż. np. firmy Smay z elementem topikowym.  
 
PARAMETRY TECHNICZNE DOTYCZĄCE CENTRAL WENTYLACYJNYCH 
 
Centrale nawiewno-wywiewne z odzyskiem ciepła z wbudowanym układem 
sterowania, okablowane. Układ sterowania montowany fabrycznie. Okablowanie 
central wykonane fabrycznie. Dostawca central jest odpowiedzialny za 
sprawdzenie działania central i układu sterowania oraz przeprowadzenie 
testów kontrolno-pomiarowych central przed dostawą. 
 
Dokumenty central 
- Atest higieniczny PZH 
- Deklaracja zgodności, oznaczenie CE 
- Certyfikat jakości ISO 9001 w zakresie produkcji central 
klimatyzacyjnych, wystawiony dla producenta central 
- Dobór central certyfikowany przez EUROVENT, bądź inny równoważny, 
akredytowany instytut badawczy, potwierdzający rzetelność przedstawionych 
danych technicznych 
- Certyfikat akredytowanej jednostki badawczej określający parametry 
obudowy central, zgodnie z normą EN 1886 
- Certyfikat potwierdzający zgodność z zasadami wiedzy technicznej 
algorytmu zastosowanego programu do doboru central oferowanych central, 
wystawiony przez akredytowaną jednostkę badawczą (na przykład certyfikat 
TÜV SÜD zgodnie z procedurą RLT-TÜV-01 lub inny równoważny). W ramach 
certyfikacji program do doboru powinien być zbadany w następującym 
zakresie: sprawdzenia wiarygodności straty ciśnienia wbudowanych 
podzespołów, sprawdzenia wiarygodności całkowitego sprężu wentylatorów, 
sprawdzenia prędkości przepływu powietrza (poziom odniesienia: komora 
wentylatora) oraz wynikającej z tego klasy prędkości powietrza, sprawdzenia 
wiarygodności stopnia odzysku ciepła, sprawdzenia wiarygodności poboru mocy 
elektrycznej oraz sprawdzenia, czy parametry dobranych wentylatorów i 
wymienników ciepła są potwierdzone na drodze badań. 
 
Parametry obudowy 
Konstrukcja central wykonana z profili ze stali ocynkowanej, profile 
izolowane wewnętrznie i zewnętrznie. Obudowa o grubości 50 mm, wykonana z 
paneli składających się z dwóch warstw blachy ocynkowanej zewnętrznej i 
wewnętrznej, powlekanej poliestrem oraz z izolacji termicznej między nimi. 
Obudowa na czas transportu i montażu pokryta samoprzylepną ochronną folią 
plastikową. Drzwi inspekcyjne filtrów i wentylatorów zawieszone na 
zawiasach. Klamki ze względów bezpieczeństwa posiadają otwieranie 
dwustopniowe (wyrównanie ciśnienia podczas otwarcia centrali podczas jej 



"Modernizacja Zakładu Rehabilitacji Pawilonu Gimnastyki Leczniczej 
wraz z Halą Sportowo- Rehabilitacyjną" 

  Strona 19  
  

pracy). W ramie obudowy osadzone są króćce pomiarowe do pomiaru ciśnienia 
wewnątrz poszczególnych sekcji centrali. 
  
Wytrzymałość obudowy (EN 1886:2009) D1(M) 
Klasa szczelności (EN 1886:2009) L2  
Dopuszczalny przeciek na filtrze (EN 1886:2009) F7 
Współczynnik przenikania ciepła (EN 1886:2009) T2(M) 
Współczynnik wpływu mostków cieplnych (EN 1886:2009) TB1(M) 
 
Wentylatory 
Wentylatory promieniowo-osiowe z napędem bezpośrednim, wyważone statycznie 
i dynamicznie jako jeden układ w klasie G 6,3 zgodnie z DIN ISO 1940. 
Wentylatory połączone z obudową poprzez wibroizolatory. Silniki 
wysokoenergooszędne typu EC, z płynną regulacją prędkości obrotowej. Klasa 
silników zgodnie z wymogami ErP 2015, klasa bezpieczeństwa IP54.  
 
Wymiennik odzysku ciepła 
Wymienniki odzysku ciepła określone są poprzez następujące parametry: 
stopień odzysku ciepła (zgodnie z EN 308:1997), sprawność temperaturową, 
sprawność energetyczną, klasę odzysku (zgodnie z EN 13053:2012-02). 
Wymienniki wykonane z polipropylenu, materiału jednorodnego, całkowicie 
odpornego na działanie agresywnego powietrza basenowego. Wanna skroplin 
wykonana z tworzywa sztucznego. 
 
Filtry powietrzne 
Klasyfikacja filtrów zgodnie z EN 779:2012 
Filtr powietrza zewnętrznego: M5 
Filtr wywiewu: M5 
Sekcja filtra wyposażona w szyny montażowe wyposażone w uszczelki 
pozwalające na efektywne uszczelnienie. Między drzwiami inspekcyjnymi i 
ramkami filtra powinna być dodatkowa uszczelka. Sekcja filtracji wyposażona 
w zamontowane fabrycznie sondy pomiarowe, przewody impulsowe i czujniki 
ciśnienia pozwalające na kontrolę spadku ciśnienia w filtrze w trybie 
ciągłym, z rejestracją aktualnego spadku ciśnienia w sterowniku. 
 
Przepustnice powietrza 
Centrale wyposażone są w przepustnice powietrza: 
- przepustnice powietrza zewnętrznego 
- przepustnice powietrza usuwanego 
- niezbędne przepustnice recyrkulacyjne 
- przepustnice bypass wymiennika odzysku ciepła 
 
Układu sterowania 
Układ sterowania jest dostarczany razem z centralami, okablowany i po 
testach fabrycznych. 
Układ steruje pracą wentylatorów, pomp obiegowych, reguluje przepływ 
powietrza i temperaturę i wilgotność , kontroluje czas pracy oraz 
wewnętrzne i zewnętrzne funkcje central. Odczyty i nastawy układu 
sterowania powinny być w języku polskim. 
 
 
 

Opracował: 
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V. ZAŁĄCZNIKI 
 
Tabela nr 1 
Temperatury obliczeniowe pomieszczeń ogrzewanych 
Temperatury 

obliczeniowe1) 
Przeznaczenie lub sposób wykorzystywania 

pomieszczeń 
Przykłady pomieszczeń 

1 2 3 
+5°C - nieprzeznaczone na pobyt ludzi, 

- przemysłowe – podczas działania 
ogrzewania dyżurnego (jeżeli pozwalają 
na to względy technologiczne) 

magazyny bez stałej obsługi,  
garaże indywidualne, hale 
postojowe, (bez remontów), 
akumulatornie, maszynownie i szyby 
dźwigów osobowych 

+8°C - w których nie występują zyski ciepła, 
a jednorazowy pobyt osób znajdujących 
się w ruchu i w okryciach zewnętrznych 
nie przekracza 1h, 
- w których występują zyski ciepła od 
urządzeń technologicznych, oświetlenia 
itp., przekraczające 25W na 1m3 kubatury 
pomieszczenia 

klatki schodowe w budynkach 
mieszkalnych 
 
 
 
 
hale sprężarek, pompownie, kuźnie, 
hartownie, wydziały obróbki 
cieplnej 

+12°C - w których nie występują zyski ciepła, 
przeznaczone do stałego pobytu ludzi, 
znajdujących się w okryciach 
zewnętrznych lub wykonujących pracę 
fizyczną o wydatku energetycznym powyżej 
300W 
- w których występują zyski ciepła od 
urządzeń technologicznych, oświetlenia 
itp., wynoszące od 10 do 25W na 1m3 
kubatury pomieszczenia 

Magazyny i składy wymagające 
stałej obsługi, hole wejściowe, 
poczekalnie przy salach 
widowiskowych bez szatni 
 
Hale pracy fizycznej o wydatku 
energetycznym powyżej 300W, hale 
formierni, maszynownie chłodni, 
ładownie akumulatorów, hale 
targowe, sklepy rybne i mięsne 

+16°C - w których nie występują zyski ciepła, 
przeznaczone na pobyt ludzi: 

 w okryciach zewnętrznych w 
pozycji siedzącej i stojącej 

 bez okryć zewnętrznych, 
znajdujących się w ruchu lub 
wykonujących pracę fizyczną o 
wydatku energetycznym do 300W, 

- w których występują zyski ciepła od 
urządzeń technologicznych, oświetlenia, 
nieprzekraczające 10W na 1m3 kubatury 
pomieszczenia 

sale widowiskowe bez szatni, 
ustępy publiczne, szatnie okryć 
zewnętrznych, hale produkcyjne, 
sale gimnastyczne 
 
kuchnie indywidualne wyposażone w 
paleniska węglowe 

+20°C - przeznaczone na stały pobyt ludzi bez 
okryć zewnętrznych, niewykonujących w 
sposób ciągły pracy fizycznej 

pokoje mieszkalne, przedpokoje, 
kuchnie indywidualne wyposażone w 
paleniska gazowe lub elektryczne, 
pokoje biurowe, sale posiedzeń 

+24°C - przeznaczone do rozbierania, 
- przeznaczone na pobyt ludzi bez 
odzieży 

Łazienki, rozbieralnio-szatnie, 
umywalnie, natryskownie, hale 
pływalni, gabinety lekarskie z 
rozbieraniem pacjentów, sale 
niemowląt i sale dziecięce w 
żłobkach 

1) Dopuszcza się przyjmowanie innych temperatur obliczeniowych dla ogrzewanych 
pomieszczeń niż jest to określone w tabeli, jeżeli wynika to z wymagań 

technologicznych 
 
Tabela nr 2 
Maksymalny odstęp między podporami przewodów z rur wielowarstwowych 

Poz. Materiał Średnica rury 

Przewód montowany w instalacji 
Trob ≤ 80°C Trob ≤ 60°C 

Pionowo 
[m] 

Inaczej 
[m] 

Pionowo 
[m] 

Inaczej 
[m] 

1 2 3 4 5 6 7 
1 PE-X/Al/PE-X Dn12 do Dn25 1,0 0,5 1,0 0,5 
 PE-X/Al/PE-HD Dn25 1,2 0,7 1,2 0,7 
2 PP-R/Al/PP-R Dn16 1,0 0,8 1,3 1,0 
  Dn20 1,3 1,0 1,5 1,2 
  Dn25 1,4 1,1 1,7 1,3 
  Dn32 1,7 1,3 1,91) 1,5 
  Dn40 1,91) 1,5 2,21) 1,7 
  Dn50 2,21) 1,7 2,51) 1,9 
  Dn63 2,51) 1,9 2,71) 2,1 
  Dn75 2,61) 2,0 2,81) 2,2 
  Dn90 2,71) 2,1 3,01) 2,3 
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  Dn110 2,61) 2,0 3,21) 2,5 
3 PB-RT/Al/PE-RT Dz14 do Dz16 1,5 1,2 1,5 1,2 
  Dz18 do Dz20 1,7 1,3 1,7 1,3 
  Dz25 1,91) 1,5 1,91) 1,5 
  Dz32 2,11) 1,6 2,11) 1,6 
  Dz40 2,21) 1,7 2,21) 1,7 
  Dz50 2,61) 2,0 2,61) 2,0 
  Dz63 2,81) 2,2 2,81) 2,2 
  Dz75 do Dz110 3,11) 2,4 3,11) 2,4 

1) Lecz nie mniej niż jedna podpora na każdą kondygnację 

 
Tabela nr 3 
Maksymalny odstęp między podporami przewodów z PE-X, PP-R i PB 
Poz. Materiał 

rury 
Średnica nominalna 
rury 

Przewód montowany w instalacji 
60°C < Trob ≤ 80°C Trob ≤ 60°C 
Pionowo 
[m] 

Inaczej 
[m] 

Pionowo 
[m] 

Inaczej 
[m] 

1 2 3 4 5 6 7 
1 PE-X Dn12 do Dn25 1,0 0,8 1,0 0,8 
2 PP-R Dn16 0,6 0,5 0,9 0,7 
  Dn20 0,8 0,6 1,0 0,8 
  Dn25 0,9 0,7 1,0 0,8 
  Dn32 0,9 0,7 1,3 1,0 
  Dn40 1,0 0,8 1,4 1,1 
  Dn50 1,2 0,9 1,5 1,2 
  Dn63 1,3 1,0 1,81) 1,4 
  Dn75 1,4 1,1 1,91) 1,5 
  Dn90 1,5 1,2 2,11) 1,6 
  Dn100 1,81) 1,4 2,31) 1,8 
3 PB Dn16 do Dn25 1,0 0,4 1,0 0,4 
  Dn32 do Dn50 1,2 0,7 1,2 0,7 
  od Dn63 1,3 0,9 1,3 0,9 
1) Lecz nie mniej niż jedna podpora na każdą kondygnację 

 
Tabela nr 4 
Wymagania izolacji cieplnej przewodów i komponentów 
L.p. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubość izolacji cieplnej 

(materiał o współczynniku 

przewodzenia ciepła λ=0,035 

[W/(mK]1) 

1. Średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm 

2. Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm 30 mm 

3. Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm równa średnicy wewnętrznej rury 

4. Średnica wewnętrzna ponad 100 mm 100 mm 

5. Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące 
przez ściany lub stropy, skrzyżowania 
przewodów 

50% wymagań z poz. 1-4 

6. Przewody ogrzewań centralnych, przewody wody 
ciepłej i cyrkulacji instalacji ciepłej wody 
użytkowej wg poz. 1-4, ułożone w komponentach 
budowlanych między ogrzewanymi pomieszczeniami 
różnych użytkowników 

50% wymagań z poz. 1-4 

7. Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze 6 mm 

8. Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone w 
części ogrzewanej budynku) 

40 mm 

9. Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone w 
części nieogrzewanej budynku) 

80 mm 

10. 

 

Przewody instalacji wody lodowej prowadzone 
wewnątrz budynku 2) 

50 % wymagań z lp. 1-4 

11. 

 

Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na 
zewnątrz budynku 2) 

100 % wymagań z lp. 1-4 

Uwaga: 

1) Przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przewodzenia ciepła 

niż podany w tabeli – należy skorygować grubość warstwy izolacyjnej 

2) Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna 
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Tabela nr 5 
Normatywny wypływ z punktów czerpalnych i wymagane ciśnienie przed punktem 
czerpalnym 
Rodzaj punktu czerpalnego Wymagane 

ciśnienie 
MPa 

Normatywny wypływ wody 

Mieszanej1) Tylko zimnej 
lub ciepłej 

qn  
[dm3/s]zimna 

qn  
[dm3/s]zimna 

qn  
[dm3/s] 

Zawór czerpalny bez 
perlatora 2) 
 
Z perlatorem 

Dn154) 
Dn20 
Dn25 
Dn10 
Dn15 

0,05 
0,05 
0,05 
0,1 
0,1 

   

Głowica natrysku Dn15 0,1 0,1 0,1 0,2 
Płuczka ciśnieniowa 
 
 
Zawór spłukujący do 
pisuarów 

Dn15 
Dn20 
Dn25 
Dn15 

0,12 
0,12 
0,04 
0,1 

  0,7 
1,0 
1,0 
0,3 
 

Zmywarka do naczyń 
(domowa) 
Pralka automatyczna 
(domowa) 

Dn15 
 

Dn15 

0,1 
 

0,1 

  0,15 
 

0,25 

Baterie czerpalne: 
Dla natrysków 
Dla wanien 
Dla zlewozmywaków 
Dla umywalek 
Dla wanien do 
siedzenia 

 
Dn15 
Dn15 
Dn15 
Dn15 
Dn15 

 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
 

 
0,15 
0,15 
0,07 
0,07 
0,07 

 
0,15 
0,15 
0,07 
0,07 
0,07 

 

Bateria czerpalna z 
mieszalnikiem 

Dn20 0,1 0,3 0,3  

Płuczka zbiornikowa Dn15 0,05   0,13 
Warnik elektryczny3) Dn15 0,1   0,1 
1)woda zimna tz=15 °C, ciepła tc=55 °C 
2)jeżeli zawór z wężem L ≤ 10m, to ciśnienie 0,15MPa 
3)przy całkowicie otwartej śrubie dławiącej 
4)dn – średnica nominalna punktu czerpalnego [mm] 
 
Tabela nr 6 
Wartości równoważników odpływu dla przyborów sanitarnych oraz średnice 
pojedynczych podejść, odpowiadających danym przyborom 

Przybór sanitarny Równoważnik 
odpływu [AWs] 

Średnica 
podejścia [m] 

Umywalka, bidet 0,5 0,04 
Zlewozmywak, domowa zmywarka do naczyń, zlew, pralka 
automatyczna do 6 kg bielizny (z osobnym syfonem) 

1,0 0,05 

Pralka automatyczna 6-12 kg bielizny 1,5 0,07 
Maszyny do mycia naczyń (profesjonalne) 2,0 0,10 
Pisuary (pojedyncze) 0,5 0,05 
Wypusty podłogowe: 

1. d = 0,05 m 
2. d = 0,07 m 
3. d = 0,10 m 

 
1,0 
1,5 
2,0 

 
0,05 
0,07 
0,10 

Miska ustępowa 2,5 0,10 
Natrysk, umywalka do nóg 1,0 0,05 
Wanna połączona bezpośrednio z pionem 1,0 0,05 
Wanna połączona bezpośrednio – podejście o długości do 1 m 
prowadzone nad stropem o średnicy 0,07 m 

1,0 0,04 

Wanna lub natrysk połączone pośrednio przez wpust podłogowy 
przy długości podejścia ponad 2 m 

1,0 0,05 

Wanna przy długości podejścia ponad 2 m 1,0 0,07 
Przewód łączący przelew wanny z jej odpływem - min 0,032 

 
 
 


